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Σκληρό πράμα η ηλικία. Ακόμα χειρό-
τερα για τους ηθοποιούς του Χόλι-
γουντ. Θυμάμαι τον Τομ Κρουζ να 
χοροπηδάει μ’ ένα σώβρακο κι ένα 

πουκάμισο, να κυλιέται στα πατώματα και τους 
καναπέδες, ελεύθερος και teenager, μόνος στο 
σπίτι, επιτέλους χωρίς τους γονείς, στο «Risky 
Business» του Πολ Μπρίκμαν. Να τραγουδάει 
το «Old Time Rock and Roll» του Μπομπ Σίγκερ 
σαν rock star. Ήταν 1983. Σε avant premiere του 
ΠΟΠ & ΡΟΚ, στο Παλλάς της Βουκουρεστίου... 

Σήμερα ο Τομ Κρουζ έχει πενηνταρίσει. Και 
βαράει άσχημα στο «Jack Reacher»! Το κοινό 
τον έχει σχεδόν συγχωρέσει, κι ας μην έχει 
καταλάβει τίποτε γι’ αυτόν. Ποτέ! Γιατί όλο αυτό 
το ρεντίκολο με τη Σαϊεντολογία; Γιατί να μας 
νοιάζει τόσο η σεξουαλικότητά του; Γιατί να τον 
εμπιστεύονται τόσα χρόνια οι καλύτεροι σκηνο-
θέτες του Χόλιγουντ, ενώ όλοι μας αδυνατούμε 
να δούμε το όποιο «βάθος» αυτού του ταλέντου; 
Στο φινάλε, γιατί όλος αυτός ο σαρκασμός;

Ο Κρουζ ήταν ένα αθώο πιόνι του στουντιακού 
marketing, που κακόμαθε μόλις προσγειώθη-
καν επάνω του μερικές εκατοντάδες εκατομ-
μύρια δολάρια. Ήταν ο ίδιος τόσο έξυπνος στη 
συνέχεια, ήταν απλή τύχη ή τον χειρίστηκαν οι 
καλύτεροι agents που μπορούσε να φανταστεί; 
Ήταν ο Σάκης Ρουβάς της Αμερικής, αλλά για 
το σινεμά, για να το κάνω όσο πιο λιανά γίνεται. 
Ήταν pop. Και ευτυχώς που δεν είναι γυναίκα. 
Γιατί, έτσι, πριν από δέκα χρόνια, θα είχε πλα-
κωθεί με τους πλαστικούς του Λος Άντζελες 
και θα σήμερα θα μάζευε τα κολλαγόνα του 
από τιμητικό event σε δεξίωση και πάλι απ’ την 
αρχή...

Τουλάχιστον, δεν αισθάνθηκα καμία λύπηση βλέ-
ποντάς τον σε δύο φιλμ μέσα στο 2012, το «Jack 
Reacher» αλλά και το «Rock of Ages». Και στα 
δύο ήταν άψογος. Επαγγελματίας. Και σε σωστή 
ισορροπία με τον ώριμο εαυτό του. Στα 50 του! 
Είναι δύσκολο να το συνηθίζεις. Και δεν έχω καν 
γενέθλια.

Υ.Γ. Δεν είμαι 50. Αλλά συμπονώ. 

Editorial
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Hλίας Φραγκούλης

http://www.iliaskyriazis.com/
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JACK REACHER (2012)

η γνωμη του mr. klein

Είναι ο ζουμπάς και πλα-
κώνει, και το παίζει και το 
super μυαλό και ο γαμάω, 
και λύνει μια απίθανη 
υπόθεση ενός τύπου που 
έπαιζε σκοποβολή με 
περαστικούς, αλλά όταν 
τον πιάνουν λέει πως δεν 
το έκανε αυτός. Το έξυσα 
λίγο το κεφάλι, αλλά cool.

31 ιανουαριου 2013 H TAINIA Tησ εβδομαδασ

Είδος 
Περιπέτεια

Σκηνοθεσία 
Κρίστοφερ ΜακΚουόρι

Καστ 
Τομ Κρουζ, 
Ρόζαμουντ Πάικ, 
Ρίτσαρντ Τζένκινς, 
Βέρνερ Χέρτσογκ, 
Ρόμπερτ Ντιβάλ

Διάρκεια 
130’

Διανομή  
UIP

Ο Τζακ Ρίτσερ είναι ένας μυστηριώδης πράκτορας 
- φάντασμα, με στρατιωτικό background, ο οποίος 
εμφανίζεται από το πουθενά για να βοηθήσει και να 
δώσει τις απαντήσεις γύρω από υπόθεση ελεύθερου 
σκοπευτή, που κατηγορείται ότι σκότωσε πέντε τυχαί-
ους πολίτες άνευ λόγου και σύνδεσης μεταξύ τους.  
Ή μήπως όχι;

Από τα πρώτα πλάνα της, η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία 
του σεναριογράφου Κρίστοφερ ΜακΚουόρι (Όσκαρ πρωτότυ-
που σεναρίου για το «Συνήθεις Ύποπτοι», το 1996), σου αφή-
νει μια ευχάριστη γεύση από... σεβεντίλα και αντρίκια δράση, 
λες και θα ξεπεταχτεί από πουθενά ο Στιβ ΜακΚουίν ή ο Τζιν 
Χάκμαν! Χωρίς να αναπαριστά, να αντιγράφει ή να δηλώνεται 
ως homage, το φιλμ μαρτυρά τις βαθιές του συγγένειες με ένα 
είδος περιπέτειας παλιομοδίτικης και στιβαρής στην κατα-
σκευή της.

Για μια πολλοστή φορά, βγάζουμε το καπέλο στον Τομ Κρουζ, 
που μπορεί να μην διακρίνεται για το εξαιρετικό υποκριτικό 
του ταλέντο, όμως, καταφέρνει να φέρνει εις πέρας ρόλους 
που τον φέρνουν κόντρα και με το... ανάστημά του αλλά και 
με την ηλικία του (πάτησε τα 50, πια!). Αυτός ο μικροκαμω-
μένος super star του πάλαι ποτέ «Top Gun» (1986) και μιας 
φιλμογραφίας - καριέρας πραγματικά αξιοζήλευτης σε συνερ-
γασίες και εμπορικότητα, μετά από τα ρεζιλίκια της Σαϊεντο-
λογίας και τη φθορά της δημοτικότητάς του, κατάφερε μέσα 
σε δύο μόλις χρόνια να επιστρέψει ως θριαμβευτής του box-
office («Mission: Impossible - Ghost Protocol»), χαμαιλέοντας 
- rock star (από τις αδικίες των φετινών Όσκαρ ο εκτοπισμός 
του από την κατηγορία του δεύτερου ανδρικού ρόλου για το 
«Rock of Ages») και, στην προκειμένη, συνεχιστής ενός είδους 
ταινίας δράσης που, οριακά, μπορεί να ξενίσει το νεολαιίστικο 
κοινό, όμως, θα κάνει όλους τους υπόλοιπους να σκάσουν το 

του Ηλία Φραγκούλη
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χειλάκι τους από ευχαρίστηση. Και, διάβολε, 
σηκώνει ξανά μεγάλο βάρος επάνω του ο 
Κρουζ, για να αποδείξει πως είναι γεννημέ-
νος entertainer. Ακόμη και εγκαταλείποντας 
το χαμόγελο – πατέντα, για να καλωσορίσει 
μια νέα πτυχή του εαυτού του: εκείνη που 
μαρτυρά την ηλικία του, με σεβασμό. 

Το «Jack Reacher» βασίζεται στο ένατο από 
μια άκρως επιτυχημένη (δεκαεπτά μέχρι 
σήμερα!) σειρά βιβλίων του Λι Τσάιλντ, και 
αποτελεί ένα θριλερικό κράμα στοιχείων από 
Τζέισον Μπορν έως και ψηγμάτων ψυχρο-
πολεμικής περιπέτειας πρακτόρων, για να 
μπλέξει Μυστικές Υπηρεσίες, κατακάθια 
στρατιωτικών επιχειρήσεων των τελευταίων 
δεκαετιών ή και αρχι-κακοποιά στοιχεία από 
την εποχή των... γκούλαγκ! Συνδετικός κρί-
κος, ο Ρίτσερ του Κρουζ, ένας άνθρωπος... 
χωρίς ταυτότητα, που καταφέρνει τους αντι-
πάλους του είτε με την εξυπνάδα, είτε με 
τα λόγια, είτε με το... μπουνίδι. Η διαρκής, 
σχεδόν αυτοσαρκαστική διάθεση του κεντρι-
κού ήρωα, αγκαζέ με την αναπάντεχη πλε-
κτάνη του σεναρίου, μετατρέπουν το φιλμ σε 
καθαρή απόλαυση, με μοναδικό στόχο τη δια-
σκέδαση του θεατή. Κάτι που επιτυγχάνεται, 
με σκηνές ανθολογίας όπως την άνιση μονο-
μαχία έξω από το bar, την πραγματικά αστεία 
και γκαφατζίδικη πάλη σε ένα μπάνιο, την 
καταδίωξη σε τέσσερις τροχούς με τον πωρω-
μένο μπάτσο ή την απειλητική παρουσία του 
σκηνοθέτη Βέρνερ Χέρτσογκ, που σχεδόν 

κλέβει την παράσταση από την πληθώρα των 
δεύτερων ρόλων. 

Μαγκιές σε μοντάζ και διεύθυνση φωτογρα-
φίας υποστηρίζουν το όλο project, που, προ-
σωπικά, θα χαιρόμουν να δω να εξελίσσεται 
σε κινηματογραφικό franchise στο μέλλον. Με 
έναν ικανότερο σκηνοθέτη που θα μπορέσει 
να το απογειώσει και καλλιτεχνικά. Δεν είναι 
και τόσο δύσκολη τούτη η υπόθεση. Εδώ ο 
Κρουζ απέδειξε πως είναι αλεξίσφαιρος! 

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Μια σαφώς πιο adult περίπτωση περιπέ-
τειας, σε σύγκριση με τα αδρεναλινούχα 
κρούσματα του είδους που βγαίνουν με 
το ίδιο «πατρόν» εκρηκτικής δράσης τις 
τελευταίες δεκαετίες, το «Jack Reacher» 
κρύβει στα χαρτιά του μια πλοκή μυστη-
ρίου που στέκεται στα πόδια της, χωρίς 
σοβαροφάνεια ή κρυφά επίπεδα «ανά-
γνωσης». Κοινώς, μια καλή αφορμή για 
ανέμελη διασκέδαση... έξω από το σπίτι!

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.jackreachermovie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jG9bfq-4RG8
http://www.imdb.com/title/tt0790724/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/JackReacherMovie
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ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΟΥΤΣΙΑ (2012)
(Después De Lucia)

Είδος 
Κοινωνικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Μίτσελ Φράνκο

Καστ 
Τέσα Ία,  
Ερνάν Μεντόζα,  
Γκονζάλο Βέγκα Σίστο, 
Ταμάρα Γιάζμπεκ,  
Πάκο Ρουέντα

Διάρκεια 
103’

Διανομή  
FEELGOOD

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Μετά το θάνατο της Λουτσία, η ζωή για την οικογέ-
νεια που άφησε πίσω περιλαμβάνει νέα πόλη, νέο 
σχολείο για την κόρη και νέα δουλειά για τον άνδρα 
της. Ενώ ο πατέρας Ρομπέρτο βυθίζεται όλο και 
περισσότερο στην κατάθλιψη, η κόρη Αλεχάντρα 
φαίνεται να τα καταφέρνει καλύτερα στη νέα της ζωή. 
Ώσπου ένα λάθος της απειλεί να γκρεμίσει όλη τη νέα 
της πραγματικότητα. Η ζωή μετά τη Λουτσία μόλις 
έγινε πολύ δύσκολη. 

Ο Μίτσελ Φράνκο, στη μόλις δεύτερη σκηνοθετική του δου-
λειά, εξακολουθεί να ασχολείται με κοινωνικά θέματα που 
βάζουν στο επίκεντρο την ίδια την οικογένεια. Ο Ρομπέρτο 
και η Αλεχάντρα αντιμετωπίζουν την απώλεια, ο καθένας με 
τον δικό του τρόπο. Ο μεν πρώτος αρνείται να μιλήσει για την 
κατάσταση και κλείνεται όλο και περισσότερο στην θλίψη 
του, ενώ η Αλεχάντρα έχει να αντιμετωπίσει όχι μόνο το νέο 
σχολικό της περιβάλλον αλλά και τις νέες οικογενειακές 
ευθύνες που προκύπτουν λόγω της απουσίας της μητέρας 
της.

Οι ισορροπίες, όμως, αλλάζουν όταν ένα video που δείχνει 
τη Λουτσία να ερωτοτροπεί με ένα συμμαθητή της αποκτά… 
viral διαστάσεις. Η αντιμετώπιση ολόκληρου του σχολείου 
απότομα γίνεται απαξιωτική και η Αλεχάντρα καταντά 
αποδέκτης εξευτελιστικής γλώσσας και συμπεριφοράς. Σε 
αυτό το σημείο γίνεται, τελικά, εμφανές ότι η δύναμη της 
ταινίας είναι κρυμμένη αλλού. Το «Μετά τη Λουτσία» μπορεί 
να ξεκινά ως μια ταινία για την απώλεια και τη συνέχεια της 
οικογενειακής ζωής μετά το χαμό ενός βασικού μέλους, όμως, 
η δυναμική της εξαπλώνεται και σε μια ακόμα θεματική, 
αυτή του bullying (του σχολικού εκφοβισμού, δηλαδή) και του 
ψυχολογικού (και όχι μόνο) πολέμου μεταξύ συνομηλίκων.

31 ιανουαριου 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένα κοριτσάκι που 
χάνει τη μάνα του και 
μετακομίζει με το μπα-
μπά, αλλά στο νέο σχο-
λείο πέφτει παρενόχληση. 
Από το Μεξικό. Γιατί μου 
έλειπε μια ταινία από το 
Μεξικό…
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Ο Μίτσελ Φράνκο ακολουθεί τους άγρα-
φους κανόνες του σύγχρονου καλλιτεχνικού 
σινεμά. Φυσικοί φωτισμοί, απουσία μουσι-
κής, λιτή αφήγηση χωρίς εντυπωσιασμούς 
και καθαρά ανθρωποκεντρικό θέμα. Το 
αποτέλεσμα, όμως, χαρακτηρίζεται από μια 
αυθεντικότητα που αποφεύγει επιδέξια κάθε 
υπόνοια «δηθενιάς» και «ψευτοκουλτούρας». 
Η ιστορία αναπτύσσεται με ακρίβεια και 
όσο βυθίζεται όλο και πιο πολύ στην σκληρή 
πραγματικότητα της Αλεχάντρα τόσο πιο 
περίτεχνα αποφεύγει τα εύκολα σοκ, εστιά-
ζοντας περισσότερο στο ψυχολογικό κομμάτι 
της βίας. Αυτό δε σημαίνει ότι το «Μετά τη 
Λουτσία» δεν είναι μια βίαιη ταινία. Η βία, 
όμως, λαμβάνει χώρα κυρίως εκτός οθόνης 
και είναι ο απόηχός της που παραμένει για να 
δημιουργήσει τον μεγαλύτερο αντίκτυπο.

Καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία της 
ταινίας είναι η φυσική ερμηνεία της Τέσα Ία, 

η οποία αποτυπώνει απόλυτα την απόγνωση 
της Αλεχάντρα, χωρίς να έχει την ανάγκη να 
την εκφράσει με λέξεις. Όσο ο κλοιός γύρω 
της στενεύει και, σταδιακά, όλες οι γέφυρες 
επικοινωνίες αποκόπτονται, εκείνη παραμέ-
νει σιωπηλή και αμέτοχη στην ίδια της την 
τραγωδία, μεταδίδοντας ένταση, η οποία 
παραμένει στο θεατή για αρκετή ώρα μετά 
την προβολή.

Η Ία μεταφέρει χωρίς προφανή τρόπο τα 
αντικρουόμενα συναισθήματα του χαρα-
κτήρα της, που είναι εγκλωβισμένος σε μια 
κατάσταση από την οποία δεν μπορεί να 
δραπετεύσει. Αφενός, η Αλεχάντρα έχει 
κληθεί να αναλάβει τις ευθύνες μιας μάνας 
στις καθημερινές υποχρεώσεις του σπιτιού. 
Αφετέρου, η ντροπή της και οι συνέπειες των 
πράξεών της προδίδουν την νεαρή της ηλι-
κία. Ο Φράνκο, όμως, φροντίζει να διατηρεί 
τις σκηνές κοφτές και μετρημένες σε διάρ-
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κεια (εκτός από το… χανεκικών επιρροών 
φινάλε), με αποτέλεσμα να μην εκβιάζεται το 
δάκρυ του κοινού και η δύναμη της ιστορίας 
να παραμένει αναλλοίωτη από κάθε είδους 
μελοδραματισμούς.

Το «Μετά τη Λουτσία» μπορεί να ξεκινάει 
ως σπουδή πάνω στην απώλεια, όμως, η 
πραγματική δύναμή του παραμένει στην 
αποτύπωση της σκληρότητας μιας νεανικής 
κοινωνίας χωρίς κατανόηση. Σκοπός του 
δεν είναι να υπογραμμίσει τους λόγους και 
τις αιτίες μιας τέτοιας κατάστασης, ώστε να 
καταφύγει στο διδακτισμό, αλλά, χωρίς να 
είναι καθησυχαστικό, υπογραμμίζει με σαφή-
νεια τα άκρα στα οποία μπορεί να φτάσει η 
εκφοβιστική συμπεριφορά στα σχολεία. Σε 
τελική ανάλυση, αυτό δίνει έναν οικουμε-
νικό χαρακτήρα στο φιλμ, που δεν αφορά 
μόνο την κοινωνία του Μεξικού, και ενισχύει 
ακόμα περισσότερο την προσωπική ιστορία 
που βρίσκεται στο επίκεντρό της.

ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Δράμα από το Μεξικό αλλά μακριά από 
τη ρετσινιά του «μεξικάνικου», καταφέρ-
νει να παραμένει χαραγμένο στο μυαλό 
του θεατή για πολύ καιρό μετά τους 
τίτλους τέλους του. Λιτό, σαφές και χωρίς 
περιττούς μελοδραματισμούς, εντυπωσι-
άζει με τη δραματική ιστορία της βάσης 
του, αλλά αποκτά και extra κοινωνικούς 
πόντους με τον προβληματισμό περί 
σχολικού εκφοβισμού. Δεν είναι για αδύ-
ναμα… στομάχια, όμως, αν θες η ταινία 
που επιλέγεις να αφορά κάτι παραπάνω 
από τις δύο ώρες που θα ξοδέψεις βλέπο-
ντάς την, τρέξε αμέσως στον πλησιέστερο 
κινηματογράφο.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

http://www.bacfilms.com/fichesalles.php?id=494
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=WEsDwBZNmRo
http://www.imdb.com/title/tt2368749/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/DespuesDeLucia
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https://www.facebook.com/pages/freecinemagr/114308348692384
http://www.youtube.com/user/freecinemagr
http://www.youtube.com/user/freecinemagr
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NO (2012)

Είδος 
Πολιτικό Δράμα

Σκηνοθεσία 
Πάμπλο Λαραΐν

Καστ 
Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ, 
Αλφρέντο Κάστρο,  
Αντόνια Ζέγκερς,  
Νέστορ Καντιγιάνα,  
Λουίς Νιέκο

Διάρκεια 
118

Διανομή  
STRADA FILMS

του Δημήτρη Δημητρακόπουλου

Στις 5 Οκτωβρίου του 1988, οι πολίτες της Χιλής είχαν 
για πρώτη φορά τη δυνατότητα να ψηφίσουν υπέρ 
ή κατά της συνέχισης της δικτατορίας του Πινοτσέ. 
Ενόψει του δημοψηφίσματος, η αντιπολίτευση θα 
στρατολογήσει ένα διαφημιστή για να οργανώσει την 
καμπάνια της, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ενδιαφέρε-
ται περισσότερο για την προώθηση προϊόντων παρά 
για την πολιτική, ρισκάροντας τα πάντα στον, ίσως, 
πιο κρίσιμο αγώνα στη μέχρι τότε Iστορία της χώρας. 

Τα πολιτικά γεγονότα της σύγχρονης Iστορίας δεν παύουν 
ποτέ να δίνουν έμπνευση στο σινεμά και είναι εύκολο να 
κατανοήσει κανείς το γιατί. Αρχικά, μία ταινία που βασίζεται 
σε πραγματικά γεγονότα έχει τη δύναμη της αμεσότητας. 
Επίσης, τα περισσότερα σχετικά γεγονότα χαρακτηρίζονται 
ήδη, λόγω της φύσης τους, από πολύπλοκες δυναμικές και 
αντικρουόμενα συμφέροντα, που τους προσδίδουν χωρίς 
ιδιαίτερη δυσκολία αυξημένη βαρύτητα και αίσθηση σημα-
ντικότητας. Τέλος, κάθε πολιτικό θέμα στον πυρήνα του δεν 
παύει να αφορά τον ίδιο τον άνθρωπο, γεγονός που αποδε-
σμεύει, τελικά, την Ιστορία από κάθε γεωγραφικό πλαίσιο 
και την ανάγει, με τον κατάλληλο χειρισμό, σε παγκόσμιο 
ζήτημα.

Στο επίκεντρο του «ΝΟ», βρίσκεται το δημοψήφισμα του 
1988 στη Χιλή, που έθεσε τέλος στην περίοδο δικτατορίας 
του Πινοτσέ και οδήγησε στην εκλογή της πρώτης πολιτικής 
κυβέρνησης μετά από δεκαπέντε χρόνια. Με αυτή την ται-
νία, ο Πάμπλο Λαραΐν ολοκληρώνει την τριλογία του για την 
πατρίδα του (μετά τα «Tony Manero» και «Post Mortem»), 
εστιάζοντας στο πιο κρίσιμο θέμα της σύγχρονης ιστορίας 
της. Αντί, όμως, να επιλέξει την οδό της έντονης δραματοποί-
ησης, αποφασίζει να δώσει στην ταινία μια αίσθηση ντοκιμα-
ντέρ, κατεβάζοντας την «ανάλυση» της εικόνας και ενσωμα-
τώνοντας αυθεντικό αρχειακό υλικό της εποχής!

31 ιανουαριου 2013

η γνωμη του mr. klein

Έχουνε ξεφύγει, ρε 
μάγκα. Παίζουνε βιντε-
οκασέτα, και καλά ντο-
κουμέντο από τη Χιλή της 
εϊτίλας! Μήπως γυρίσαμε 
και στη δραχμή και μας 
το κρύβουν;



PAGE 15 

Το τελικό αποτέλεσμα μοιάζει, όντως, ως 
ένα ντοκουμέντο της εποχής, ακόμα κι αν 
το μάτι χρειάζεται χρόνο ώστε να προσαρ-
μοστεί στην επιτηδευμένα «κακή» ποιότητα 
της εικόνας. Το «ΝΟ» θα μπορούσε να ήταν 
η προβολή της… βιντεοκασέτας μιας οικια-
κής εγγραφής των γεγονότων, όμως, αυτή η 
ακριβώς η επιλογή είναι που τονίζει και το 
ρεαλισμό της ταινίας. Η μετάβαση από τις 
διαφημίσεις της εποχής και τις εικόνες των 
κοινωνικών αναταραχών μπλέκουν ανεπαί-
σθητα με τις σκηνές του σεναρίου και το 
ικανό μοντάζ διατηρεί τους ρυθμούς πάντα 
στα ύψη, όπως θα όριζαν οι κανόνες ενός 
σωστού πολιτικού θρίλερ.

Σηκώνοντας στους ώμους του σχεδόν όλη 
την ταινία, ο Γκαέλ Γκαρσία Μπερνάλ 
εξαργυρώνει τη φήμη του ως ένας από τους 

πιο δημοφιλείς ισπανόφωνους ηθοποιούς. 
Η ερμηνεία του είναι χωρίς εξάρσεις αλλά 
μεταδίδει μια φυσική ένταση και το πάθος 
του ανθρώπου που σταδιακά συνειδητοποιεί 
πως αλλάζει. Ο χαρακτήρας του ξεκινά πολι-
τικά αμέτοχος, όμως, σύντομα καταλαβαίνει 
πως η θέση του τού επιβάλλει να επιλέξει 
πλευρά. Ο Μπερνάλ θα μπορούσε να ήταν 
ο… Χιλιανός της διπλανής πόρτας που ξαφ-
νικά αναλαμβάνει μεγάλες ευθύνες.

Ο Λαραΐν, ουσιαστικά, αντιμετωπίζει το 
δημοψήφισμα ως ένα προϊόν προς διαφήμιση, 
καταφέρνοντας να μην τονίζει δραματικά τα 
γεγονότα, πέρα από την ήδη κεκτημένη ιστο-
ρική τους βαρύτητα. Η δύναμη της διαφή-
μισης, η άνοδος του marketing και η χρήση 
νέων μεθόδων στις πολιτικές εκστρατείες 
γίνονται οι φορείς της μετάβασης από τη μία 
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Γυρισμένο σε video χαμηλής ανάλυσης, 
σα να είναι και το ίδιο ντοκουμέντο της 
εποχής, το «ΝΟ» είναι ουσιαστικά ένα 
αγωνιώδες θρίλερ, που η ιστορική του 
προέλευση το καθιστά ακόμα πιο άμεσο 
και επιδραστικό. Μην το παρεξηγήσεις 
για αμιγώς πολιτική ταινία και μην τρο-
μάξεις από την «τραχύτητα» της εικόνας, 
καθώς ο Λαραΐν καταφέρνει να ξεπεράσει 
τις παγίδες του είδους και να δημιουργή-
σει μια φιλική στο θεατή ταινία, δίνοντάς 
του την ευκαιρία για πλείστους παραλλη-
λισμούς με ανάλογες ιστορικές καταστά-
σεις.

official trailer

imdb

facebook page

link me

πολιτική κατάσταση στην άλλη αλλά και το 
μέσο κριτικής ή προπαγάνδας, ενημέρωσης 
ή αποπροσανατολισμού του κοινού. Με αυτή 
την επιλογή κινηματογράφησης, ο Λαραΐν 
καταφέρνει να αφαιρέσει τους γεωγραφικούς 
περιορισμούς του φιλμ και να το μετατρέψει 
σε μία πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία για όλον 
τον κόσμο. Ναι, το «ΝΟ» είναι μια ταινία για 
τη Χιλή και την Ιστορία της, όμως, θα μπο-
ρούσε να αφορά τον οποιονδήποτε.

Παρά την αποπροσανατολιστική μετριότητα 
της εικόνας του, το «ΝΟ» είναι, τελικά, ένα 
σφιχτοδεμένο θρίλερ, που μπλέκει ικανά 
πραγματικότητα και γυρισμένο υλικό, απο-
φεύγοντας, όμως, να μετατραπεί σε ένα πολι-
τικό μανιφέστο. Όταν ξεπεραστεί το αρχικό 
σοκ, η δύναμη της ταινίας γίνεται εμφανής 
και το «ΝO» εντυπωσιάζει με τη ρεαλιστική 
ματιά και τους ρυθμούς του, όπως οφείλει 
ένα σωστό πολιτικό θρίλερ που φαίνεται (και 
είναι) ανατριχιαστικά αληθινό.

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lt8VayTqQhQ
http://www.imdb.com/title/tt2059255/?ref_=fn_al_tt_1
https://www.facebook.com/LincolnMovie
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑΣ (2012)
(SILVER LININGS PLAYBOOK)

Είδος 
Δραματική Κωμωδία

Σκηνοθεσία 
Ντέιβιντ Ο. Ράσελ

Καστ 
Μπράντλεϊ Κούπερ, 
Τζένιφερ Λόρενς,  
Ρόμπερτ Ντε Νίρο,  
Τζάκι Γουίβερ

Διάρκεια 
122’

Διανομή  
ODEON

της Ιωάννας Παπαγεωργίου

Ο Πατ Τζούνιορ πλάκωσε στο ξύλο τον εραστή της 
γυναίκας του. Το δικαστήριο τον παρέπεμψε σε ψυχί-
ατρο. Του έγινε διάγνωση διπολικής διαταραχής προ-
σωπικότητας και μπήκε σε ινστιτούτο ψυχικής υγείας. 
Οκτώ μήνες μετά, κόντρα στις επιταγές των γιατρών 
του, η μαμά Ντολόρες τον παίρνει υπό την προστασία 
της, πίσω στο πατρικό του σπίτι…

Ο Ντέιβιντ Ο. Ράσελ είναι ιδιαίτερη περίπτωση δημιουργού. 
Σαν τον Ανγκ Λι, πρόκειται για σκηνοθέτη χαμαιλέοντα, που 
κινείται με χαρακτηριστική άνεση ανάμεσα σε διαφορετικά 
είδη μυθοπλασίας: τη δραματική κομεντί που δε διστάζει να 
ψηλαφίσει το αιχμηρό θέμα της αιμομιξίας (στο «Spanking 
the Monkey»), την κωμωδία ξεκαρδιστικά εξωφρενικών και 
όμως γνώριμων (οικογενειακών) καταστάσεων (στο «Φλερτά-
ροντας τις Συμφορές»), το αθυρόστομο πολεμικό και πολιτικό 
δράμα με αιχμηρές σατιρικές σφήνες (στο «Οι Τρεις Ήρωες») 
και το βασισμένο σε κωμικοτραγική, αληθινή ιστορία, κοινω-
νικό δράμα (στο «The Fighter»).

Πάντα πειραματιζόμενος ατρόμητα και προσαρμόζοντας 
ανάλογα, ταιριαστά, την αναπάντεχη, ποτέ… μαρτυριάρα 
(και δη, προφανώς δική του) κινηματογραφική (υπο)γραφή 
του. Αντίθετα με τον Λι, δεν έχει (ακόμα) τολμήσει το εικονο-
κλαστικό, και όμως συναρπαστικά υποβλητικό υπερθέαμα 
(«Τίγρη και Δράκος», «Η Ζωή του Πι»). Όπως ακριβώς ο Λι, 
όμως, ο Ο. Ράσελ μετράει μόλις μια, ευγενή αποτυχία, στη 
φιλμογραφία του (το… εσωστρεφές, υπέρ-ηρωικό δράμα 
«Hulk» ο μεν, τη σουρεάλ… υπαρξιακή κωμωδία «Το Νόημα 
της Ζωής και Πώς Να το Χάσετε» ο δε), συνθέτοντας ένα 
σινεμά πεισματικά ανθρωποκεντρικό, όπου το βλέμμα λει-
τουργεί σα φάρος για την καρδιά και η λογική αναπνέει σε 
άρρηκτη συνέργεια / συμβίωση με το συναίσθημα.

31 ιανουαριου 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένας για το ίδρυμα 
και τον βγάζουν έξω και 
γνωρίζεται με μια άλλη 
για… ίδρυμα. Γκομενο-
ταινία. Πας στο σινεμά 
και κάνεις και κονέ με τα 
θηλυκά. Στο μπαρ, όχι 
μέσα στο σινεμά, ρε!
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Αυτήν τη φορά, με πηγή έμπνευσης το 
ομότιτλο βιβλίο του Μάθιου Κουίκ, ο Νεο-
ϋορκέζος κινηματογραφιστής επιστρέφει 
στη δημιουργική του αφετηρία: τη δραμα-
τική κωμωδία που καταπιάνεται άφοβα με 
σοβαρά θέματα. Για να φτιάξει μια ταινία για 
το γιο του, που, όπως και ο Πατ, πάσχει από 
διπολική διαταραχή προσωπικότητας. Ώστε, 
όπως εύστοχα του είπε και η πρωταγωνίστριά 
του, Λόρενς, παραλαμβάνοντας το βραβείο 
πρώτου ρόλου στα SAG, να «τον βοηθήσεις 
να καταλάβει πως δεν είναι μόνος». Πως, με 
άλλα λόγια, όλοι μας λίγο ή πολύ κουβαλάμε 
μια τρέλα. Όλοι είμαστε εκκεντρικοί με τον 
τρόπο μας. Και όλοι, λιγότερο ή περισσότερο, 
παλεύουμε με την απόγνωση της μοναξιάς, 
καθώς αναμετριόμαστε με τα ασφυκτικά 
καλούπια του «φυσιολογικού», για να βρούμε 
τη θέση μας, το σπίτι μας, σε αυτόν τον 
κόσμο, χωρίς να προδώσουμε την αλήθεια 
του εαυτού μας.

Αρχικά, και για τα πρώτα 30 πάνω – κάτω 
λεπτά του φιλμ του, ο Ο. Ράσελ δεν τα κατα-
φέρνει. Η εμμονή του Πατ (Κούπερ) με την 
παλιά ζωή, την πρώην γυναίκα του (που έχει 
εκδώσει περιοριστική εντολή εναντίον του) 
και την αυτοσχέδια θεραπεία του, το παλαβό 
σχέδιο του μπαμπά (Ντε Νίρο) με την ιδεο-
ψυχαναγκαστική διαταραχή (!) να στοιχημα-
τίζει σε αγώνες football για να μαζέψει λεφτά 
να ανοίξει εστιατόριο, η ακάματα στωική 
μαμά (Γουίβερ) με τα αδιανόητα αστείρευτα 
αποθέματα υπομονής, και η σεξομανής, 
νεαρή χήρα Τίφανι (Λόρενς), που μέσω – 
καταναγκαστικά… ευτυχισμένου παντρε-
μένου – κοινού γνωστού τους γνωρίζει τον 
Πατ και τον πείθει να συμμετάσχει στη δικής 
της αυτοσχέδια θεραπεία (τη συμμετοχή σε 
διαγωνισμό χορού, που απαιτεί εντατικές 
προπονήσεις), είναι όλα τόσο ακραία ασυνή-
θιστα, που ξενίζουν.
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Αργά, αλλά σταθερά, όμως, καθώς η αφή-
γηση – απρόβλεπτη και γεμάτη εκπλήξεις 
– προχωρά, και ο Ο. Ράσελ πιάνει λιμάνι 
στα πρόσωπα των ηθοποιών του, οι ήρωές 
του αποκτούν αδιαμφισβήτητη, βαθιά και 
ακαταμάχητη ανθρωπιά. Και η ταινία του, 
παραδόξως ικανή (τελικά) για ειλικρινή και 
δραστική, συμπόνια, χώνεται αβίαστα στο 
πετσί σου, για να μαλακώσει και τα δικά 
σου τραύματα, να ησυχάσει και τον δικό σου 
πόνο. Γιατί, πρωτόγνωρα αποκαλυπτικός, 
ο Κούπερ ενσαρκώνει τον Πατ Τζούνιορ ως 
παράξενο στην όψη – ενοχλητικά, στη δια-
πασών, υπερκινητικό και φωνακλά. Ταυτό-
χρονα, ωστόσο, τον γειώνει, ως οικείο στην 
καρδιά, με ένα σε διαρκή διέγερση, υγρό, 
επίμονο βλέμμα, που εκπορευόμενο από τα 
πάντα ορθάνοιχτα, άνευ βλεφαρισμών μάτια 
του (για να μη χάσουν το παραμικρό από όσα 
συμβαίνουν γύρω τους, θαρρείς), σε καρφώ-
νει και σε διαπερνά, επικοινωνώντας όλη την 
απόγνωση και όλη την ανάγκη του για κατα-
νόηση, επαφή και αγάπη.

Απέναντί του αφενός η Λόρενς, έχοντας 
ήδη αποδείξει την αξία της πλάθοντας ηρω-
ίδες υπόκωφης, ήρεμης δύναμης (τόσο με 
την υποψήφια για Όσκαρ ερμηνεία της 
στο «Στην Καρδιά του Χειμώνα», όσο και 
με την ανάδειξή της σε blockbuster αστέρι 
στα «X-Men: Η Πρώτη Γενιά» και «Αγώνες 
Πείνας»), σκαρφίζεται εδώ, για πρώτη φορά, 
έναν απροσπέραστα εξωστρεφή, θορυβωδώς 
εύστροφο και ορμητικά, καταλυτικά δοτικό, 
αν και «σπασμένο» χαρακτήρα – ανοιχτό 
βιβλίο. Και αφετέρου, ο Ντε Νίρο, αφυπνι-
σμένος μετά από μια (τουλάχιστον) δεκαετία 
μετριότητας και βαρεμάρας, καταθέτει μια 
από τις πιο τρυφερές, ενδιαφέρουσες και 
ιδανικότερες ερμηνείες της ζωής του, εξισορ-
ροπώντας τη μανιώδη συμπεριφορά του μπα-
μπά Πατ του Πρεσβύτερου, με το σιωπηλό, 
μαλακό, αλλά ακλόνητο σθένος ανοχής και 
συγχώρεσης της δια… ψυχής Γουίβερ, μαμάς 
Ντολόρες.

Όλοι τους, δίκαια υποψήφιοι για Όσκαρ, 
στοιχειοθετούν ένα πρωταγωνιστικό κουαρ-
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Αν δεν τα πας καθόλου καλά με το ανε-
ξάρτητο αμερικανικό σινεμά, ή την κωμω-
δία ως ιχνηλάτη των πιο σκληρών πτυχών 
της ζωής, κράτα τις αποστάσεις σου. Αν, 
όμως, αγαπάς την τέχνη της ποίησης 
ήθους, μη χάσεις την ευκαιρία να βιώσεις 
το φετινό αριστούργημα τεσσάρων από 
τους πιο ταλαντούχους θεράποντές της. 

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

τέτο που καθηλώνει, ιδιαίτερα κατά τη σκηνή 
αντιμαχίας / διαγωνισμού γνώσεων μεταξύ 
Τίφανι και Πατ του Πρεσβύτερου, όπου ο Ο. 
Ράσελ πετυχαίνει ψηλές, απολαυστικά συγ-
χρονισμένες νότες κωμικοτραγικής έντασης, 
πριν απογειώσει το φιλμ στο συναισθηματικό 
του κρεσέντο. Στο διαγωνισμό χορού. Εκεί, 
που όταν οι κριτές ανακοινώσουν τη μετρι-
ότατη βαθμολογία τους στον Πατ Τζούνιορ 
και στην Τίφανι, όλη η παρέα / οικογένεια 
θα ξεσπάσει σε έξαλλους πανηγυρισμούς – 
παράλογους στα μάτια των παρευρισκομέ-
νων. Όχι, όμως, και στα δικά σου, καθώς όχι 
πια μόνος/η, θα ξεσπάς σε έναν κερδισμένο, 
λυτρωτικό κλαυσίγελο – πυξίδα αισιοδοξίας.

Τι κρίμα, λοιπόν, που (αντίθετα με τα συγ-
γενικά του, ακατέργαστα φιλμικά διαμά-
ντια «Πλαγίως», «Little Miss Sunshine» και 
«Juno») αυτός ο «Οδηγός» δεν ξέρει πού και 
πώς ακριβώς να βάλει τελεία, επιφυλάσσο-
ντας στους ασυνήθιστους, ανορθόδοξους και 
άτακτους ήρωες του ένα επιπλέον συνηθι-
σμένο, πολιτικά ορθό και τακτικό φινάλε…

http://silverliningsplaybookmovie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gg4SIZH5Mso
http://www.imdb.com/title/tt1045658/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/pages/Silver-Linings-Playbook/453807761317648?ref=ts&fref=ts
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ΑΓΑΠΗΣΑ ΕΝΑ ΖΟΜΠΙ (2013)
(WARM BODIES)

Είδος 
Νεανικό Ρομάντζο Τρόμου

Σκηνοθεσία 
Τζόναθαν Λεβίν

Καστ 
Νίκολας Χολτ, 
Τερίσα Πάλμερ, 
Αναλί Τίπτον, 
Τζον Μάλκοβιτς

Διάρκεια 
97’

Διανομή  
ODEON

του Άγγελου Μαύρου

Ψόφιος λεβέντης βολοδέρνει με ομοίους στη λήθη 
σε Αμερική μετά Καταστρόικα, ώσπου σώζει κόρη 
αρχηγού των οχυρωμένων ζωντανών σε σφάγιασμα 
επίθεσης, έχοντας (κυριολεκτικά) φάει τον δικό της. 
Οικειοποιείται κάτι απ’ τη μνήμη του θύματος, κρύβει 
την κοπέλα απ’ τους ρέστους «The Walking Dead», 
η καρδιά του θα αρχίσει να χτυπά (σχεδόν) ξανά γι’ 
αυτήν - κι εκείνη, όμως, τον βλέπει πλέον ως… άνδρα! 
Ο δεσμός τους μπορεί να προστατευθεί, από θνητούς 
ή μη συν κάτι σκελετά, πριν φαγωθεί; 

Κιμά μόνο αν έχεις στα μυαλά δε βλέπεις τι έκανε στο έξυπνο 
βιβλίο τού Άιζαακ Μάριον (το παιγνιώδες κηδειόσημο του 
χιούμορ πρόζας, οι σιλουέτες και η κυριότατα POV προο-
πτική του οποίου φαλτσετιάζονται, μεταγγίζονται και νοθεύ-
ονται με εμπορικά υποκατάστατα αίματος, παρά τις αραιά 
σποραδικά ιαματικές ενέσεις πνεύματος) η μαμά εταιρεία τής 
όνομα και μη χωριό απόλυτης βαμπιρικής saga. Που – ίσως 
το χειρότερο – παρέσυρε στον κανιβαλισμό και το μυαλό 
/ οφθαλμό του «Χυμαδιό» για ένα όχι «50/50» αλλά πολύ 
συντριπτικότερα «κόκαλο» «τα ετερώνυμα έλκονται» φαντα-
στικό love story δυστοπίας, θριλερικών ντου αλληγορίας ενα-
ντίον της (εναντίον του πλησίον) δυσανεξίας και γκροτέσκα 
ανιαρής αναιμίας κρουσμάτων δήθεν κωμωδίας, που σέρνει 
εδώ κι εκεί τα πόδια του σα μόγγολη σορός.

Η αρρώστεια που ο καθένας μπορεί να διαγνώσει εδώ λέγε-
ται «Twilight». Και προκαλεί χαίνουσες πληγές πολλαπλής 
νεκρανάστασης μοτίβων (προεξάρχοντος του από αντίθετα 
σύμπαντα ζεύγους που πατάει το Χάρο), rejuvenation υφών 
σκηνών (Ο Τζέικομπ κι η Μπέλα τσακώνονται στη βροχή; 
Ο εδώ λεγάμενος «νιώθει» ξανά στο δέρμα του το κρύο των 
σταγόνων της…), ρουφήγματος φλέβας φακών φωτό (οι εκεί 
χλωρίδας, εδώ μετα-Αποκαλυπτικές αποχρώσεις γραφίτη 
του dp των «Νέα Σελήνη» και «Έκλειψη», Χαβιέρ Αγκιρεσα-

31 ιανουαριου 2013

η γνωμη του mr. klein

Είναι ένα ζόμπι και ερω-
τεύεται μια που είναι 
ζωντανή. Δεν πέθανα.
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ρόμπε), μοντάζ ακρωτηριασμού / συρραφής 
μελών (εδώ πιο σβέλτη στα κλεισίματά της 
η Νάνσι Ρίτσαρντσον των «Λυκόφως» και 
«Έκλειψη»), σερβιρίσματος της επίδοξα νέας 
Κρίστεν Στιούαρτ (φτυστή της σε σημείο 
doppelganger η Πάλμερ, μείον λιγάκι το υπο-
κριτικό rigor mortis), ακόμη και του emo, εδώ 
πιο indietronica hipster και παλιών ροκιών 
mixtape της ίδιας μουσικής επιμελήτριας (της 
«δικής μας» Αλεξάντρα Πατσαβάς).

Πέραν της άνωθεν βλαστοκυτταρικής ανά-
πλασης για το PG-13 πελατολόγιο, μικρές 
λοβοτομές μπορείς να ψαύσεις ολούθε. 
Στις χτυπητές ανακολουθίες σινεγκεφαλι-
κής λειτουργίας από άποψη αφήγησης και 
περσόνων: στο μπάσιμό της στην κουστω-
δία των ζόμπι στη ζούλα η γκόμενα είναι 
άφοβα ο εαυτός της αλλά αργότερα πρέπει 
έντρομη να υποδυθεί ένα απ’ αυτά – όχι 
για να μη γίνει τσακωτή, για να γελάσουμε. 
Στο boy meets girl που κολατσίζει φαιοκύτ-
ταρα μαζί με το ίδιο το διάνυσμά του: απ’ το 
ψέλλισμα ενός «σ’ αγαπώ» στο κατασπα-
ραγμένο boyfriend (τον οποίο λησμονεί στο 
άψε-σβήσε, άπαξ και τεζάρισε), μέσω της 

φιλίας με τον προκομμένο – κουφάρι, στην 
καψούρα της γι’ αυτόν σε μια… ανάσα. Στο 
ρίσκο διανομής του πάντα ξεκαρδιστικού 
καρατερίστα Ρομπ Κόρντρι, που funny or die 
εδώ τρώει το κεφάλι του, μαζί με τις μούτες 
και τους σπασμούς της κομπαρσαρίας ορθίων 
ημιπτωμάτων σε ιλαροτραγικά «ουμανι-
στικό» πρώτο πλάνο.

Κι εδώ γίνεται ακόμη πιο αισθητό το… 
resident evil (προσέξτε τη δαγκωτή επιρροή 
κι από αυτό το «classic» στην «ότι να’ ναι» 
sci-fi ανέλιξη ανάνηψης αορτής κι αναστρο-
φής σήψης στο «ας κατεβάσουμε τα όπλα», 
α λα Ομπάμα έκκλησης κλου αντίδοτου) που 
κουβαλάει εξ αρχής η ταινία. Για ποιο λόγο 
ουδένα mainstream live-action αμερικανικό 
φιλμ ως σήμερα είχε κάνει κεντρικό ήρωά 
του και μάλιστα σε πρωτοπρόσωπο voice-
over ένα ζόμπι σε… αγώνα πείνας (ναι, περι-
δρομιάζει λανθανόντως κι από αυτό το ταμει-
ακό τσιμπούσι η ταινία, προσέξτε το σχετικό 
σκύλεμα της ιδέας survivors – φυντανακίων, 
εξοπλισμού και αποστολής αυτοκτονίας τους 
ως ομάδας για – ξηρά, όχι ωμή, αυτό είναι ο 
πολιτισμός – τροφή);
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ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΕΝΑ; 

Δεν ταιριάζετε σου λέω. Για τον (σε κατά-
σταση αμόκ για νέο «κρέας») σινενεκρό-
φιλο και αν.

official site

official trailer

imdb

facebook page

link me

Επειδή, χωρίς το σάρκωμα της μελαγχολίας 
ή τον μπαλτά της παρωδίας (ή το ένα ή το 
άλλο, προσέξτε πόσο αντιστικτικά άσχημα 
«χτυπάει» το «Pretty Woman» του Ρόι 
Όρμπισον στη μεσοβέζικη σκηνή μακιγια-
ρίσματος του παλικαριού ώστε να φέρνει σε 
άνθρωπο) κάτι τέτοιο θα έθαβε αυτόματα το 
υψηλό προσδόκιμο… ζωής του πρωταγωνι-
στικού ρόλου, για το οποίο χτυπάει πάντα η 
περδικούλα κάτω απ’ το δέρμα ενός θεατή. Ε, 
εδώ «Το Κακό» συνέβη και από φυσικότητα 
διασώζονται σπαράγματα. «Για Ένα Αγόρι» 
(έστω κι αν είναι το νέο it boy του Χόλιγουντ, 
Νίκολας Χολτ, όχι χωρίς τις infectious στιγ-
μές του), με άδικη κατάρα το Σαίξπηρ (Ρ… 
κάτι, δε θυμάται, ονομάζεται το αρσενικό, 
Τζούλι το θηλυκό, εννόησες), παρασιτιζόμενο 
άγρια από το βρικολάκιασμα ενός εισπρακτι-
κού τέρατος που το στοιχειώνει ως φάντασμα 

(Κάλεν, άτιμη φάρα, τι μας κάνατε…), μπο-
ρείς να διατηρείς ακόμα τα «λεφτά» αισθή-
ματά σου; Τι να σου πω, ρε genre φρίκουλα, 
πιο έρωτας πεθαίνεις…

http://thelincolnmovie.com/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=XBN3RLlVEo8
http://www.imdb.com/title/tt1588173/?ref_=sr_1
https://www.facebook.com/WarmBodiesMovie?ref=ts&fref=ts
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http://freecinema.gr/fragoulis-in-3/

